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           Bijlage IV 
 

Aandachtspunten in transformatieproces per gemeente 
 
 
In aanloop naar de formulering van een toekomstig ToBe hebben we met alle gemeenten gesproken 
over hun wensen, ambities en aandachtspunten t.a.v.  het toekomstige ToBe. Zowel op inhoudelijk 
vlak, als op het terrein van de financiering en bedrijfsvoering.  
Nu, 3 maanden verder, is duidelijk hoe de huidige situatie is, zijn nieuwe plannen in ontwikkeling en 
hebben we keuzes gemaakt die van ToBe een toekomstbestendig ToBe moeten maken.   
We realiseren ons dat de plannen die we op hoofdlijnen presenteren bij sommige gemeenten de 
vraag oproept wat de specifieke gevolgen voor hun gemeente zullen zijn.  
Wat is het effect (inhoudelijk) van de transformatie per gemeente? Welke producten en diensten, op 
basis van de wensen van gemeenten, kunnen door het toekomstige ToBe worden geleverd?  
Om deze en andere vragen te beantwoorden zullen we in de periode rond de zomer 2015 alle 
gemeenten opnieuw bezoeken om op maat te bespreken en af te stemmen welke diensten we 
kunnen leveren/ welke diensten een gemeente wenst af te nemen. 
Een aantal aandachtspunten die tijdens de ontwikkeling van de plannen per gemeente naar boven 
kwam wordt hieronder als een soort van reminder en als insteek voor de zomergesprekken 
genoteerd.  
 
 
 

  AANDACHTSPUNTEN 

BARENDRECHT:   Start nieuwe seizoen 2015-2016: Hoe kunnen we het teveel 
aan gebruik van gesubsidieerde lessen terugbrengen?  

o Verlaging aantal gesubsidieerde (aantal nog  te 
berekenen) 

o Verhoging  bijdrage cursisten/verlaging aantal 
lesweken  en/of andere lesvormen > ToBe doet 
voorstel  

 Wat wordt nieuwe subsidiestandaard in 2016-2017? 
o Voorstel komt van ToBe i.c.m. met de gewenste 

producten en diensten die Barendrecht eerder heeft 
aangegeven.  

 Relatiebeheer/ accountmanagement ToBe in Barendrecht 
o Wie en met welke taken. Voorstel komt van ToBe 

 Gewenste samenwerking lokale organisaties i.h.k.v. 
Kunstmenu en muziekcentrum  

 

BINNENMAAS   Aanbod bepalen nieuwe seizoen   
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DORDRECHT    Subsidiestandaard v.a. 2016-2017 bepalen 

 ToBe doet voorstel programma CE Dordrecht, op basis van 
cultuurnota en rekening houdend met de gewenste 
producten en diensten die Dordrecht eerder heeft 
aangegeven.  

 De intermediaire functie van Tobe Onderwijs opnieuw 
formuleren  en meer profileren. Dit met betrokkenheid van 
andere culturele organsiaties in Dordrecht.   

 ToBe laat zien hoe de bezuinigingen van €200.000 i.k.v. 
agenda voor de stad worden gerealiseerd. 

 Gewenste samenwerking lokale organisaties, Energiehuis en 
amateurs.  

 

HI-AMBACHT   V.a. 2012 geen nieuwe instroom gesubsidieerde cursisten 
meer. 

 M.i.v. 2017-2018 geen gesubsidieerde  activiteiten meer in 
de pijler Cultuurparticipatie. Budgetsubsidie geheel 
bestemmen voor Pijler Onderwijs  excl. Concernkosten. 
ToBe doet voorstel.  

 Vanaf 2017-2018 geen locatiehuur meer ten laste van 
subsidie.  

OUD-BEIJERLAND   Start nieuwe seizoen 2015-2016:  Hoe  het teveel aan 
gebruik van gesubsidieerde lessen terug te brengen? 

PAPENDRECHT   Wat wordt nieuwe subsidiestandaard v.a. 2016-2017? 
o Hierin aandacht voor de wens om uitbreiding van 

bijzondere onderwijsprojecten 

RIDDERKERK   Subsidiestandaard v.a. 2016-2017 bepalen? Wil Ridderkerk 
extra  vrijgekomen middelen, door overbesteding andere 
gemeenten, inzetten voor nieuwe producten en diensten?  

 ToBe doet voorstel beleidsprogramma CE Ridderkerk, 
rekening houdend met de gewenste producten en diensten 
die Ridderkerk  eerder heeft aangegeven.  

 Relatiebeheer/ accountmanagement ToBe in Ridderkerk  
o Wie en met welke taken. Voorstel komt van ToBe 

 Gewenste samenwerking  lokale organisaties en 
verenigingen  

 De intermediaire functie van ToBe Onderwijs profileren. 

STRIJEN    Aanbod bepalen in het nieuwe seizoen   

ZWIJNDRECHT   Profilering ToBe als brede organisatie voor cultuureducatie. 
Nadruk op Onderwijs en festivals in de vrije tijd 

 Wat wordt nieuwe subsidiestandaard v.a. 2016-2017 m.b.t. 
de pijler actieve cultuurparticipatie?  

 


